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PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOKSEN ESIKUNNAN KILTA 

 
 

Avec-kiltamatka Budapestiin 16.-19.4.2020 
 

Edellisen Berliinin matkan jälkeen tuli useita toiveita, että kilta järjestäisi seuraavan 
kiltamatkan Budapestiin. Kilta on saanut seuraavan tarjouksen matkasta 
Budapestiin ajalle 16.-19.4.2020. Matkan vastuullinen järjestäjä on Primera 
Holidays Oy (Matkavekka). Matka alkaa Norwegianin lennolla Helsinki-Vantaan 
lentoasemalta torstaina 16.4. klo 18.30. Lento on Budapestissä klo 19.45 paikallista 
aikaa. Norwegianin paluulento lähtee Budapestistä sunnuntaina 19.4. klo 20.15 
paikallista aikaa ja on Helsinki-Vantaan lentoasemalla klo 23.30.  
 
Matkan hinta on 450 euroa henkilöltä. Hintaan sisältyy lentomatkojen lisäksi: 
- lentokenttäkuljetukset Budapestissä, 
- suomeksi opastettu Budapestin kierros linja-auton kanssa (kesto 3h) 
- suomeksi opastettu kiertokävely ja vierailu museossa 
- majoitus, 3 yötä, hotelli Ibis Styles Budapest Centerissä jaetussa kahdenhengen 
huoneessa, 
- aamiaiset hotellissa, 
- paluupäivänä bussikuljetus Helsinki-Vantaan lentoasemalta Tampereelle 
 
Lisämaksu yhden hengen huoneesta 3 yöltä on 90 euroa. 
 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut pyydetään tekemään viimeistään 3.11.2019 
matkanjohtajana toimivalle Pekka Aallolle, sähköposti pekka.aalto@netti.fi tai puh. 
040-8318619. Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osallistujan 
koko nimen lisäksi osallistujan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.  
 
Matkan toteutuminen vaatii vähintään 29 matkustajaa. Paikkoja on varattu 
alustavasti 33 henkilölle. Jos kiltalaisia sukulaisineen ja tuttavineen ei ilmoittaudu 
riittävästi matkalle, kilta tiedottaa matkasta yhteistyötahoilleen, jotta riittävä määrä 
matkalaisia saataisiin kokoon matkan järjestäjän edellyttämään päivämäärään 
15.11.2019 mennessä. 
 
Matkan ennakkomaksu 200 euroa tullaan pyytämään matkalle lähtijöiltä 15.12.2019 
mennessä, kun matka on varmistunut. Ennakkomaksua ei palauteta. Matkan 
lopullinen hinta tarkentuu lähempänä matkaa. Mm. hintaan vaikuttava lentoverojen 
lopullinen määrä tarkistetaan lipunkirjoituspäivänä. Matkan loppumaksu on 
suoritettava 14.2.2020 mennessä. Matkan loppumaksusta ja muista käytännön 
asioista tiedotetaan matkalle lähtijöille erikseen.  
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Jokainen matkalle lähtijä huolehtii omasta matkustusturvastaan. Suositellaan 
ottamaan ajoissa sellainen matkavakuutus, joka toimii sairauden sattuessa 
peruutusturvana.  
 
 
 
Pekka Aalto    
Hallituksen varapuheenjohtaja    
  
040-8318619   
pekka.aalto@netti.fi   
 
 
 
Majoitus 
 
Ibis Style Budapest Center***  
Hotelli sijaitsee täysin kunnostetussa 1800-luvun loppupuolelta peräisin olevassa 
rakennuksessa Pestin puolella Tonavan ja itäisen rautatieaseman puolivälissä. 
Värikkään modernisti sisustetuista huoneissa on viehättävät näkymät joko Rákóczi-
kadulle tai puutarhaan.  
Vain 100 metrin päässä on Blaha Lujza –aukio, jolla sijaitsee yksi punaisen 
metrolinjan asemista. Juutalainen museo on myös lähistöllä. Hotellissa on baari, 
snack-tiski ja 3 kokoushuonetta. Kaikki tärkeimmät nähtävyydet sekä kaupungin 
ostos- ja bisnesalueet ovat vaivattoman kulkuyhteyden päässä. 
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